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Parafii Świętego Antoniego Padewskiego
w Gołkowicach
BIULETYN PARAFIALNY Nr 6 (75) 27.06.2010

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Egzemplarz bezpłatny

V FESTYN PARAFIALNY
PLAC OBOK „ORLIKA”
ROZPOCZYNAMY
JUś O GODZINIE 14.00
a potem ...
WYSTĘPY UCZNIÓW

Szkoły Podstawowej z Gołkowic,
Szkoły Podstawowej ze Skrudziny.
KONKURS o naszej parafii,
WYSTĘP członków

MłodzieŜowej Grupy Apostolskiej,
AUKCJA część I !
Program w wykonaniu DZIECI
z Przedszkola Sióstr Karmelitanek,
a następnie zespołu

„MOSZCZENICZANIE”
ze Szkoły Podstawowej z Moszczenicy.
Potem
KONKURS organizowany przez POLICJĘ !
Jeszcze raz uczestników bawić będzie
MŁODZIEś z GRUPY APOSTOLSKIEJ
a emocje rozpali AUKCJA część II !
Gości rozbawią takŜe
„Podegrodzcy Chłopcy” , by znaleźli się chętni
do KONKURSU DLA NARZECZONYCH.
I znowu AUKCJA część III !
Czas przed zabawą spędzić moŜna ponownie
w towarzystwie zespołu

„Podegrodzcy Chłopcy”
oraz stać się właścicielami wielu ciekawych rzeczy
podczas AUKCJI część IV
oraz LOSOWANIA CEGIEŁEK.

O GODZINIE 20.00
ZABAWA TANECZNA

OBFICIE ZAOPATRZONY
BUFET
DOBRA ZABAWA W MIŁYM
TOWARZYSTWIE
MOśLIWOŚĆ WYGRANIA
WIELU CIEKAWYCH FANTÓW,
A NAWET SAMOCHODU

PLAC ZABAW !!!
!!!
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WIELKIE OTWARCIE NIEDZIELA 27.06.2010 GODZ. 14.00 !!!
JUŻ DZIŚ

AUKCJA
‘2010

Nabywając cegiełki
możesz wygrać:
samochód osobowy Ford Escort

pufę, okno plastikowe, rower rehabilitacyjny,

Tegoroczna festynowa aukcja będzie
okazją do nabycia obrazów,
obrazów krzyży,
krzyży
zwierząt . . .
Kwota wylicytowana
wylicytowana przez każdego
nabywcę stanie się wsparciem dla dzieła

wazon ogrodowy, sokowirówkę, frytkownicę,

budowy świątyni parafialnej.

ufundowany przez Komis samochodowy Car
OUTLET

Jawornik

k/Myślenic,

kocioł

centralnego ogrzewania, meble, obraz, fotel,

wieŜę „SONY”, kamery internetowe, masaŜe,
ubezpieczenie

samochodu

osobowego,

rowery, suszarkę do owoców, walizki, leŜak,
telefon komórkowy, torbę plaŜową z radiem,
gofrownicę,

usługi

fryzjerskie,

kosiarkę,

ekspresy do kawy, aniołka, pejzaŜ w drewnie,
wkład

do

kominka,

telefon

stacjonarny,

zegarki, torby, koc, wkrętarkę, odkurzacz,
małe meble ogrodowe, zestaw garnków.

LOTERIA FANTOWA
Zakupując los na loterię w cenie 5 zł
możesz stać się
osobowego

marki

właścicielem samochodu
Seat

Toledo

–diesel
diesel

ufundowanego przez pana Zygmunta Czerpaka
Czerpaka
ze Skrudziny, a także roweru, sprzętu AGD,
portfela,
portfela, teczki skórzanej
skórzanej, zabawek, bibelotów i
wielu, wielu innych…
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Święci Apostołowie
Piotr i Paweł
Św. Piotr Apostoł, zm. ok. 64
Pod tym imieniem
wymienianych jest 91 świętych i 31
błogosławionych. Na ich czele znajduje się św. Piotr Apostoł. Jego
imieniem właściwym było Szymon. Pan Jezus zmienił mu je na Piotr zaraz
przy pierwszym spotkaniu. Św. Piotr poniósł śmierć męczeńską na krzyŜu
ok. 64 roku za panowania cesarza Nerona.
O pobycie św. Piotra w Rzymie świadczy cała tradycja chrześcijańska.
Św. Kajus wypowiedział te znamienne słowa: „Ja zaś mogę pokazać
trofea apostolskie. Wstąp na wzgórze Watykanu albo idź na drogę do
Ostii, a znajdziesz tam trofea (relikwie) tych, którzy ten Kościół załoŜyli”.
W czasie prac archeologicznych, przeprowadzonych w latach 1940-1956,
znaleziono pod konfesją (ołtarzem głównym) bazyliki Św. Piotra w Rzymie
na Watykanie grób św. Piotra wraz z jego relikwiami.
Najstarsze źródła tradycji wskazywały jako na miejsce śmierci
męczeńskiej św. Piotra na ogrody cesarskie, które rodzina Augusta
Oktawiana załoŜyła na brzegu Tybru, pod nazwą ager vaticanus (pole
watykańskie). Cesarz August, Kaligula i Neron załoŜyli tam stadiony
sportowe i cyrki. Tu właśnie dokonało się męczeństwo wielu chrześcijan,
pomordowanych w ogrodach Nerona i na stadionach. Tu takŜe poniósł
śmierć św. Piotr. Około roku 330 cesarz Konstantyn Wielki postawił na
miejscu śmierci i grobu św. Piotra bazylikę, która przetrwała ponad 1150
lat. Obecna została wystawiona w latach 1506-1667, a stawiali ją
najznakomitsi architekci świata. Najgłośniejsi takŜe rzeźbiarze i malarze ją
przyozdobili. Jest to największa dotąd na świecie świątynia katolicka. W
latach 1934-1937 przez dzielnicę Borgo przebito szeroką arterię (Via della
Conciliazione), która łączy bazylikę z zamkiem św. Anioła. Wymiary
bazyliki: długość 211,5 m, wysokość kopuły 119 m, średnica kopuły 42
m, powierzchnia bazyliki 15 160 m2.
Św. Piotr zostawił w spuściźnie literackiej dwa Listy, które naleŜą do
ksiąg Pisma świętego. Dyktował on je swojemu uczniowi, Sylwanowi (1 P
4,12). Napisane zostały w latach 63 i 64.
Kult św. Piotra sięga samych początków chrześcijaństwa. Zaraz po
śmierci oddawano mu cześć jako następcy Pana Jezusa i Jego
pierwszemu namiestnikowi na ziemi. Święty posiadał nawet swoje
sanktuaria. Największe z nich — to bazylika wystawiona na jego grobie.
Jej wnętrze zdobią 284 kolumny i 140 figur. Przy tej bazylice od roku
1377 mieszkają papieŜe, tu mają swoją stałą rezydencję, która jest
równocześnie stolicą Państwa Watykańskiego, liczącego od roku 1929
niecałe pół kilometra kwadratowego powierzchni i około 1000
mieszkańców. Bazylikę tę nawiedza rocznie do 8 milionów turystów i
pielgrzymów. Nadto w Rzymie miejscami kultu św. Piotra są: kościół Św.
Piotra w Okowach, wystawiony na miejscu, gdzie Apostoł miał być
więziony; kościółek przy Via Appia Quo Vadis, wystawiony na miejscu,
gdzie według podania, miał się św. Piotrowi objawić Chrystus, kiedy
Apostoł zamierzał przed siepaczami ujść z Rzymu; bazylika Św.
Sebastiana przy tej samej drodze, gdzie przez pewien czas miały
znajdować się relikwie św. Piotra i św. Pawła; wreszcie bazylika Św.
Pudencjany, gdzie miał przebywać św. Piotr i stamtąd rządzić Kościołem.
W Ziemi Świętej, w Tabga, w odległości kilku zaledwie kilometrów od
dawnego miasta Kafarnaum, został wystawiony skromny kościółek na
miejscu, gdzie nad Jeziorem Tyberiadzkim Pan Jezus przekazał św.
Piotrowi prymat nad swoim Kościołem.
Ku czci św. Piotra wystawiono wiele kościołów. W samej Polsce jest ich
303 pod wezwaniem Św. Piotra i Św. Pawła. Najczcigodniejszą wśród nich
jest katedra w Poznaniu. W roku 1981 wstawiono do niej spiŜowe drzwi,
na wzór słynnych drzwi gnieźnieńskich, z płaskorzeźbami scen z Ŝycia obu
Apostołów.
TakŜe imię św. Piotra naleŜy dotąd do najpopularniejszych w świecie
katolickim, równieŜ w Polsce. J. KrzyŜanowski wymienia aŜ 37 przysłów
ludowych w Polsce, złączonych z imieniem św. Piotra lub z jego świętem.
Popularność św. Piotra w Polsce ma równieŜ swoje odbicie w
onomastyce. AŜ 189 miejscowości zna topografia polska, które wywodzą
swoją nazwę od imienia św. Piotra, wśród nich miasto wojewódzkie,
Piotrków Trybunalski. Postać św. Piotra figuruje w herbach 9 miast
polskich. Wśród nich szczycą się nią: Brześć Kujawski, Ciechanów,
Duszniki Zdrój, Poznań itd.

Św. Paweł Apostoł, zm. ok. 67
Mozaika ze zbiorów
watykańskich
Kościół święty umieszcza w tym
samym dniu doroczną uroczystość św.
Pawła Apostoła wraz ze św. Piotrem nie
dlatego, aby go równał w prymacie z
pierwszym następcą Pana Jezusa na
ziemi. Chodziło jedynie o podkreślenie, Ŝe obaj Apostołowie byli
współzałoŜycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie; Ŝe obaj w tym
mieście oddali za wiarę swoje Ŝycie; wreszcie Ŝe „Apostoł Narodów”
zajmuje wśród Apostołów wyjątkową pozycję. ZauwaŜyła takŜe tradycja,
Ŝe obaj Apostołowie w tym samym dniu (29 czerwca) ponieśli śmierć
męczeńską.
Św. Paweł pochodził z Tarsu (Dz 21,39; 22,3), z Cylicji (Mała Azja).
Urodził się jako obywatel rzymski, co mu dawało pewne przywileje. Być
moŜe, kupili je jego rodzice; bardziej prawdopodobne, Ŝe obywatelstwo
zdobyli wszyscy mieszkańcy miasta. Cesarze rzymscy mieli bowiem
zwyczaj tym przywilejem wyróŜniać i wynagradzać zasłuŜone miasta. Św.
Paweł urodził się około 8 roku po narodzeniu Pana Jezusa. Jego rodzina
chlubiła się pochodzeniem z pokolenia Beniamina (Flp 3,5), którego
największą chwałą był pierwszy król Izraela, który z tego pokolenia
pochodził. Właśnie dlatego dano późniejszemu Apostołowi Chrystusa imię
Saula (polskie Szaweł). Rodzina Szawła naleŜała do stronnictwa
faryzeuszów — a więc do najŜarliwszych patriotów i wyznawców
mozaizmu (Dz 23,6). Betsaida, z której pochodził św. Piotr, była w owym
czasie lichą osadą, Tars był metropolią, liczącą ok. 200 000 mieszkańców
i naleŜał do największych miast imperium rzymskiego. Stąd właśnie
wyszedł słynny filozof i mówca Atenodor, nauczyciel późniejszego cesarza
Augusta.
Po ukończeniu szkół miejscowych w wieku około 20 lat udał się Szaweł
do Palestyny, aby w Jerozolimie „u stóp Gameliela” pogłębiać swoją
wiedzę skrypturystyczną i rabinistyczną (Dz 22,3). Pana Jezusa zapewne
nie znał, ale o jego wyznawcach wiedział wiele i serdecznie ich
nienawidził. UwaŜał ich bowiem za odstępców od wiary mojŜeszowej, za
zdrajców swojego narodu. Dlatego z całą satysfakcją asystował przy
kamienowaniu św. Szczepana (Dz 7,58). Nie mając pełnych lat 30, nie
mógł bezpośrednio dokonywać egzekucji na skazanym, pilnował tylko
szat oprawców i zachęcał ich do mordu (Dz 7,58.60). Kiedy jednak
doszedł do pełnoletniości, udał się do najwyŜszego kapłana, aby ten dał
mu listy polecające do gmin Ŝydowskich w Damaszku. Chrześcijanie
schronili się w tym mieście po ucieczce z Jerozolimy, gdzie wybuchło
prześladowanie młodego Kościoła Chrystusa. Gdy był juŜ pod bramami
Damaszku, zjawił mu się Chrystus, poraził go światłem niezwykłym,
powalił na ziemię i łaską swoją go nawrócił. Oświecił jego umysł, bo był
w błędzie, gdyŜ właśnie obiecanym Mesjaszem i Zbawicielem świata był
Jezus Chrystus, a mozaizm był tylko przygotowaniem Jemu drogi. Tak to
z największego wroga chrześcijaństwa Szaweł stał się jego najŜarliwszym
Apostołem.
Po soborze apostolskim Szaweł dostał jakby skrzydeł. Rozpoczął swoje
wielkie podróŜe, godne najciekawszej ekranizacji. Wśród niesłychanych
trudów przemierzył ok. kilkanaście tysięcy dróg lądem i morzem,
zakładając wszędzie gminy chrześcijańskie.
Św. Paweł poniósł śmierć męczeńską w roku 67. Nie jest znany dzień
jego śmierci, chociaŜ podawać się zwykło dzień 29 VI. Tradycja
zachowała natomiast dobrze w pamięci miejsce jego męczeństwa: Aquae
Salvinae za Bramą Ostyjską. Jako obywatel rzymski zginął od miecza.
Ciało Męczennika złoŜono najpierw w posiadłości św. Lucyny przy drodze
ostyjskiej. Ok. roku 284 przeniesiono je do katakumb Św. Sebastiana przy
drodze apijskiej. Cesarz Konstantyn Wielki po roku 330 na miejscu
męczeństwa św. Pawła wystawił bazylikę pod jego wezwaniem.
Podobnie jak św. Piotr zapoczątkował długą listę 56 świętych i 20
błogosławionych. Są nadto święci i błogosławieni o imionach pochodnych
jak: Paulin, Paula czy teŜ Paulina. Św. Paweł pozostawił po sobie
najbogatszą literaturę, bo aŜ 14 Listów. Staną się one po wieczne czasy
najpełniejszym i najpiękniejszym wykładem i komentarzem Ewangelii.
Od roku 258 uroczystość obu Apostołów obchodzono razem 29 VI i co
dziwne — tak na Wschodzie, jak i na Zachodzie. W Kościele katolickim
dzień ten był zawsze obchodzony jako uroczystość nakazana — a więc
obowiązująca tak jak niedziele i święta.

-4Dla wyróŜnienia św. Piotra i św. Pawła od innych Apostołów, jak teŜ
dla podkreślenia ich wyjątkowych zasług dla Kościoła, zwykło się nazywać
„KsiąŜętami”. Tak więc „Księciem Apostołów” nazywamy św. Piotra jak i
św. Pawła.
Ku czci św. Pawła powstało kilka rodzin zakonnych. I tak np. św.
Antoni Zacaria (zm. 1539) załoŜył Zakon Kleryków Regularnych Św.
Pawła, zwanych pospolicie barnabitami. Sługa BoŜy Alberione (zm. 1971 )
pozostawił aŜ pięć zgromadzeń zakonnych pod wezwaniem lub imieniem
św. Pawła Apostoła.

Dzień 29 czerwca był zawsze obchodzony uroczyście. Wierzono, Ŝe
jeŜeli ktoś tego święta nie uszanuje, w najbliŜszym czasie wszystko mu w
gospodarstwie zmarnieje, bo straci opiekę moŜnych patronów. W wielu
parafiach odbywały się wtedy odpusty a w niektórych regionach Polski
był to dzień zabaw i festynów.
Urszula Janicka-Krzywda

Wychowawca
Miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich nr 6 (114) 2002

Ks. Wincenty Zaleski SDB

Święci na kaŜdy dzień, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1998
www.mateusz.pl

Pod opieką świętych apostołów
U progu lata, 29 czerwca, Kościół obchodzi uroczystość św. św. Piotra i
Pawła apostołów. Od tego dnia w tradycyjnej kulturze ludowej zaczynała
się część roku wypełniona prawie wyłącznie pracą. Kończył się teŜ okres
przednówka - czas głodu i niedostatku. W lasach dojrzewały jagody, rosły
grzyby, krowy dzięki młodej, wiosennej paszy dawały więcej mleka. W
przyrodzie po wiosennej eksplozji Ŝycia nadchodził czas dojrzewania. Byli
więc święci Apostołowie opiekunami urodzaju, orędownikami rolników i
pasterzy, a ich święto porą wróŜb dotyczących pogody i wzrostu roślin.
Tak więc, gdy dzień świętych Piotra i Pawła był pogodny, przepowiadano
niekorzystną dla rolników suszę, gdy padało - spodziewano się obfitych
plonów, zwłaszcza zbóŜ. Burza w dniu świętych Apostołów zapowiadała
obfite zbiory i dobre Ŝniwa. Przysłowia mówiły:

Wyniki konkursu
„Ślad kapłana w moim Ŝyciu”
Etap parafialny
Kategoria malarska (rysunek, grafika,
plakat)Komisja konkursowa oceniła 32 prace w
przedziałach wiekowych:
Dla dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej
I miejsce i zakwalifikowanie do etapu diecezjalnego

Kiedy Piotr i Paweł deszczem częstuje,
Piekarz dwakroć więcej wody potrzebuje.
Jak na Piotra, Pawła jasno,
Nie będzie w komorze ciasno.
Na Podhalu, Orawie i Spiszu obaj apostołowie występują w ludowej
tradycji jako jedna postać Pieter-Paweł i są bohaterami licznych
moralizatorskich opowieści o BoŜej Wszechmocy i ludzkich słabościach.
Jedna z legend mówi, Ŝe św. św. Piotr i Paweł sieją grzyby, czyli dopiero
po ich święcie zaczynają one rosnąć, a zebrane w tym dniu mają
właściwości lecznicze. Pewnego razu Zbawiciel szedł jak zwykle z

apostołami do kolejnej miejscowości, by nauczać. Nie zabrano jednak na
drogę wystarczającej ilości jedzenia, a pozostałą resztkę chleba niósł św.
Piotr. Był bardzo głodny, więc celowo został nieco w tyle, odłamał kęs i
zaczął ukradkiem jeść. Wtedy jednak usłyszał pytanie: "Piotrze, co tam
zajadasz? " - "Nic, Panie" - odparł zawstydzony Apostoł i wypluł z ust
niedojedzony chleb na ziemię. By nie zmarnować daru BoŜego Chrystus
sprawił, Ŝe z tych okruchów wyrosły grzyby - poŜywienie dla ludzi i
zwierząt, ratujące ich często w okresach głodu. Sądzono teŜ, Ŝe obaj
święci mają istotny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pasterskiego
dobytku podczas letniego wypasu. W dniu ich święta pasterze zasiadali
do obrzędowej uczty, by w ten sposób zapewnić sobie pomyślność w
hodowli. Wybitny ludoznawca i folklorysta Oskar Kolberg zanotował u
schyłku XIX wieku: Na św. Piotra i Pawła rano pastuchy kopią sobie w

wigilię rowek w kwadrat i w nim nogi trzymają, a na środku, jak gdyby na
stole stawiają (zasławszy go obruskiem) ser, chleb, masło, jaja, wódkę i
krowę doją, by mleka zyskać. Spędzają teŜ bydło, które do kupy leŜy
zbite. Pomagali teŜ święci Apostołowie zabezpieczać stada przed
drapieŜnikami. Wystarczyło poprosić ich o tę pomoc podczas pierwszego
wyjścia na paszę, recytując:

Wyganiam owieczki na zieloną łąckę,
Najświętsej Pannie pod obronę,
Panu Jezusowi pod koronę.
Święty Pawle i Pietrze weź te kluce,
Zamknij borowemu chartu [wilkowi] pascę.
W medycynie ludowej cenionym lekiem było ziele św. Piotra czyli
bluszczyk kurdybanek, skuteczny w róŜnego rodzaju bólach
wewnętrznych i kolkach. Legenda mówi, Ŝe roślinę tę zaaplikował Pan
Jezus św. Piotrowi, gdy ten był cierpiący, kaŜąc mu ugryźć kawałek
korzenia bluszczyku. W Beskidach Zachodnich cierpiących na bóle
brzucha leczono pietropawłowym zielem - mieszanką mięty, boŜego
drzewka i ruty zebranych w dniu świętych Apostołów.

Marcin Niemiec
klasa IIb Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Gołkowicach

WyróŜnienia:
- Aneta Sajdak kl. II b Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Gołkowicach
- Michał Łoboda kl. V Szkoła Podstawowa im.
Jana Brzechwy w Skrudzinie
- Mariusz Jop kl. I Szkoła Podstawowa im. Jana
Brzechwy w Skrudzinie
- Martyna Pietrzak kl. II b Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II w Gołkowicach
- Paweł Skoczeń kl. IV b Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II w Gołkowicach
- Joanna Słowik kl. II b Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II w Gołkowicach
Dla młodzieŜy z gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
I miejsce i zakwalifikowanie do etapu diecezjalnego

Justyna Burchel
klasa III c Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Gołkowicach
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